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Szybki rozwój sieci drogowej
oraz infrastruktury z nią związanej wywiera silną presję na środowisko oraz żywe
organizmy. Ważnym problemem jest oddziaływanie hałasu na zwierzęta egzystujące
w pobliżu dróg, w tym szczególnie na ptaki. Hałas generowany przez pojazdy
zakłóca komunikację dźwiękową ptaków zwłaszcza w okresie formowania się par i
wczesnej inkubacji jaj. W większości badan zaobserwowano spadek liczebności i
bogactwa gatunkowego osobników w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Jednak
niektóre gatunki ptaków, ze względu na tzw. „efekt krawędzi”, który modyfikuje
zasobność bazy pokarmowej oraz mikroklimat, występują w większych
zagęszczeniach właśnie przy drogach. Ważnym zagadnieniem jest również
modyfikujący wpływ hałasu na drapieżnictwo przy drogach.
5. Wpływ hałasu na komunikację głosową ptaków
Wokalizacja u ptaków w trakcie procesu ewolucji ulegała stopniowemu
dostosowaniu do panujących warunków klimatycznych i siedliskowych [40]. Obecne
dość gwałtowne zmiany antropogeniczne w środowisku życia ptaków, mogą obniżać
efektywność komunikacji głosowej między osobnikami. Przekaz informacji pomiędzy
nadawcą i odbiorcą jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na różnorakie
zachowania ptaków i innych grup zwierząt [41]. Zasadnicza funkcja śpiewu to
przywabienie partnerki. Śpiew samca w zajętym terytorium sygnalizuje samicy oraz
potencjalnym rywalom gotowość do rozrodu oraz obrony swojego rewiru [42].
Ważną rolę odgrywają również glosy kontaktowe i ostrzegawcze, zwłaszcza w
obliczu zagrożenia przez drapieżnika lub rozpoznawania się partnerów czy sąsiadów
[43]. Hałas drogowy może znacząco maskować te sygnały i powodować trudności
na etapie zajmowania rewiru i przystępowania do lęgów [44]. Dźwięki wydawane na
paśmie częstotliwości podobnym do spektrum hałasu generowanego przez ruch
pojazdów mogą być niesłyszalne lub trudne do identyfikacji dla ptaków [45], [46].
Szczególnie narażone na oddziaływanie hałasu są gatunki porozumiewające się
dźwiękami o niskich częstotliwościach. Gatunki te wyraźnie unikają sąsiedztwa drogi
[1],[47]. Potwierdzają to również wyniki z Lasów Janowskich [8], gdzie takie gatunki
jak kukułka Cuculus canorus, grzywacz Columba palumbus, gajówka Sylvia borin,
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dzięcioł zielonosiwy Picus canus czy turkawka Streptopelia turtur wyraźnie unikały
sąsiedztwa infrastruktury drogowej. Brak skutecznej komunikacji dźwiękowej
pomiędzy osobnikami w środowisku zanieczyszczonym hałasem może dodatkowo
wpływać na niski sukces lęgowy, lub jego całkowity brak z powodu nie przystąpienia
do rozrodu w danym sezonie [48]. Ptaki, starając się porozumieć w hałaśliwym
środowisku, zmieniają amplitudę śpiewu, jego częstotliwość lub odzywają się w
chwilach ciszy pomiędzy przejeżdżającymi pojazdami [5], [49], [50], [51], [52], [66].
Oddziaływanie hałasu drogowego może być modyfikowane przez czynniki
klimatyczne lub siedliskowe. Wilgotność powietrza i temperatura otoczenia w
znaczący sposób wpływa na głębokość penetracji lasu przez hałas. Struktura lasu,
taka jak sposób wykształcenia jego kolejnych warstw od runa począwszy a na
koronach drzew skończywszy również modyfikuje propagację hałasu. Typ siedliska –
grądowy (drzewostan liściasty) lub borowy (drzewostan iglasty), odgrywa również
ważną rolę [1]. Zmienność pór roku charakterystyczna dla klimatu umiarkowanego
powoduje, że w zależności od stadium wegetacji roślinności i związanego z tym
brakiem i obecnością ulistnienia w znacznym stopniu modyfikują oddziaływanie
hałasu drogowego na ptaki. Nasze badania wykazały, iż w okresie lęgowym,
graniczny poziom negatywnego oddziaływania hałasu na ptaki w borach wschodniej
Polski, wskazuje izofona 53 dB [8]. Podczas gdy poza okresem ulistnionym (jesienią i
zimą) negatywne oddziaływanie hałasu wydaje się rozpoczynać już od niższych
wartości natężenia hałasu. Są to generalnie nieco wyższe poziomy, niż prezentują
dane holenderskie, wskazujące na oddziaływania powyżej 47 dB [53]. W okresie
lęgowym hałas powyżej 53 dB wpływa na obniżenie zagęszczeń lęgowych ptaków
[8]. Jeszcze wyższy poziom hałasu (ponad 100 dB) może prowadzić do uszkodzenia
narządu słuchu ptaków, zwłaszcza jeśli jest to oddziaływanie długotrwałe [54].
Jednak narząd słuchu ptaków może w pewnym zakresie regenerować.
6. Oddziaływania towarzyszące hałasowi
Hałas drogowy powstający w związku z poruszaniem się pojazdów po drogach o
dużym natężeniu ruchu nigdy nie występuje jako jedyny czynnik, który może
samodzielnie oddziaływać na ptaki w sąsiedztwie drogi. Niektóre prace zwracają
uwagę, że światła przejeżdżających pojazdów oraz ludzie poruszający się wzdłuż
drogi lub penetrujący teren w jej sąsiedztwie mogą generować negatywne
oddziaływanie na ptaki [55]. Stres wywoływany przez błyski świateł pojazdów na
drodze może zakłócać inkubację jaj lub żerowanie. Podobnie ludzie penetrujący
sąsiedztwo drogi mogą zaburzać lęgi ptaków lub poszukiwanie pokarmu. Innym
czynnikiem związanym z drogami są zanieczyszczenia powietrza i gleby na poboczu
drogi. Różnego rodzaju związki chemiczne mogą akumulować się w organizmach
ptaków lub, gromadząc się w zasobach pokarmowych na różnych poziomach
troficznych, obniżać ich jakość i pośrednio oddziaływać na ptaki [56]. Jednak
badania eksperymentalne, polegające na wykluczeniu wpływu czynników
towarzyszących wskazują, że czynnikiem kluczowym, który obniża zagęszczenia
lęgowe ptaków przy drogach o dużym natężeniu ruchu jest hałas. Eksperyment z
wykorzystaniem tzw. sztucznej drogi (phantom road) zaimprowizowanej w siedlisku
leśnym, wykonany w Stanach Zjednoczonych wyraźnie wykazał, że sam hałas, bez
udziału innych czynników powoduje obniżenie zagęszczenia ptaków w pobliżu
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„atrapy drogi” zbudowanej przy użyciu systemu głośników zainstalowanych na
drzewach, emitujących jedynie odgłosy przejeżdżających pojazdów [57].
7. Hałas a presja drapieżników
Hałas drogowy jako główny czynnik wywołujący spadek zagęszczeń zgrupowań
ptaków w sąsiedztwie drogi oddziałuje również na drapieżniki niszczące lęgi ptaków.
Siedliska przy drogach są częściej penetrowane przez drapieżniki, niż te wgłębi lasu
[58]. Opisany powyżej „efekt brzeżny” powoduje, że wiele ptaków gnieździ się w
pobliżu krawędzi lasu w tym również przy drogach [4], [6], [34], co przyciąga
poszukujące pokarmu drapieżniki [49]. Jednak stres wywołany przez hałas, światła
przejeżdżających pojazdów i penetrację człowieka powoduje, że niektóre drapieżniki
unikają sąsiedztwa dróg, co paradoksalnie stwarza korzystniejsze warunki dla
ptaków [60]. Wyniki eksperymentów z budkami wieszanymi w sąsiedztwie dróg
potwierdzają tę hipotezę [6],[31]. Na podobną funkcję hałasu drogowego, który
zakłóca normalne interakcje pomiędzy drapieżnikiem i potencjalną ofiarą wskazują
wyniki eksperymentów wykonanych w Stanach Zjednoczonych [61].
W okresie pozalęgowym jedną z typowych reakcji antydrapieżniczych jest skupianie
się ptaków w stada, co zmniejsza ryzyko ataku drapieżnika. Innym powodem
skupiania się ptaków w luźne koncentracje jest optymalizacja żerowania i łatwiejsze
odnajdywanie miejsc zasobnych w pokarm [62], [63]. Wyniki niektórych badań
wykonanych w pobliżu dróg wskazują, że ptaki skupiają się w stadka dla
polepszenia komunikacji w grupie w warunkach hałaśliwego otoczenia, a sam hałas
jest tu czynnikiem porównywalnym z zagrożeniem stwarzanym przez drapieżniki
[64]. Reakcja na hałas drogowy i obecność drapieżnika w pobliżu może być
podobna.
8. Działania minimalizujące wpływ hałasu drogowego na ptaki
Badania nad wpływem hałasu na ptaki wskazują na potrzebę stosowania
odpowiednich działań minimalizujących negatywne oddziaływania dróg na ptaki. W
przypadku budowy nowych dróg bardzo istotne jest zaprojektowanie przebiegu
drogi w sztucznych lub naturalnych zagłębieniach terenu takich jak: wąwozy,
parowy, doliny. Naturalne bariery takie jak: gęsty las, wzgórza, nasypy mogą
obniżyć poziom hałasu. Niższe bariery mogą redukować hałas o 5 dB, natomiast
wyższe nawet o 20 dB [54]. Nasadzenia lub samorzutne odnowienia lasu mogą
modyfikować i ograniczać negatywne oddziaływania ruchu pojazdów na liczebność i
skład gatunkowy ptaków gniazdujących przy drodze. Unikanie nasadzeń drzew i
krzewów, które swoimi owocami lub nasionami wabią ptaki w pobliże drogi jest
sposobem na unikanie tworzenia tzw. pułapek ekologicznych. W celu zredukowania
ryzyka kolizji ptaków można utrudnić przelatywanie ptaków do strefy zagrożenia lub
zastosować środki projektowe, które obniżą atrakcyjność dróg dla dotkniętych tym
oddziaływaniem gatunków. Za pomocą dobrze zaprojektowanych nasadzeń lub
nieprzezroczystych ekranów akustycznych może zminimalizować negatywny wpływ
hałasu na ptaki leśne. Jednocześnie należy pamiętać, iż przezroczyste ekrany z
sylwetkami drapieżników nie zdają egzaminu i generują istotną śmiertelność
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ptaków. W najbardziej newralgicznych fragmentach dróg szczególnie godne
polecania jest stosowanie cichych nawierzchni dróg, które pozwalają ograniczyć
nadmierny hałas komunikacyjny. Porowate nawierzchnie asfaltu (OPA) najnowszej
generacji, powodują zmniejszenie hałasu od 7 do 8 dB (A). Nawierzchnia ta redukuje
szum opon na drodze i stosowana jest w wielu krajach Unii Europejskiej, np. we
Francji czy Włoszech. Dla samochodów osobowych są one znaczące od prędkości 40
km/h a u samochodów ciężarowych od 70 km/h. [67]. Aby ograniczyć hałas można
też stosować w najcenniejszych pod względem przyrodniczo obszarach:
alternatywny, bardziej wydajny transport autobusami lub czasowe zamknięcie drogi
w czasie kluczowych dla ptaków momentów cyklu życiowego [23].
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